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Situat    on  hi  havia  una  antiga  fàbrica  d’automòbils,  en  l’entorn  
inmediat  trobem  una  via  ràpida  característica  d’aquests  tipus  
d’emplaçaments  poc  centrals.	



Plà urbanístic 

El  projecte  es  recolzava  sobre  un  
eix  pensat  com  a  carrer  exclusiu  
per  a  vianants  que  uneix  més  
punts  singulars  de  la  zona.	



2 torres de habitatge de protecció oficial 
3 torres d’habitatges 
3 blocs d’habitatges (amb espais comuns I jardí). 
1 edifici d’oficines 



A  primera  vista  destaca  que  els  blocs  que  no  són  de  protecció  oficial  
tenen  un  tractament  de  color  I  acabats  diferent.	





L’arquitecte  va  voler  emmarcar  els  espais  de  balcó/terrassa  amb  unes  estructures  metàl·∙liques  que  
tanquen  el  volum  (simbòlicament).	





Les  façanes  semblen  heterogènies  I  donen  a  entendre  que  l’edifici  no  segueix  un  
patró  regular,  però  en  realitat  té  una  planta  pràcticament  simètrica…	



Com  trenca  la  simetria?	
Parteix  d’aquest  mòdul.	



Fa  la  simetria,  però  
canvia  de  façana  una  
de  les  finestres  (dins  la  
mateixa  habitació).	



Per  acabar  de  trencar  
la  simetria  afegeix  
balcons  d’una  manera  
aleatòria.(balcons  
únicament  exteriors.	
L’altre  tipus  de  
balcons  són  els  que  
entren  a  l’habitatge,  
els  quals  es  mantenen  
als  dos  costats  iguals.	
Això  fa  que  les  
habitacions  tinguin  un  
caràcter  semi-‐‑exterior  
que  enriqueix  molt  
l’espai.	
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La  caixa  
d’escales  té  
separacions  en  
sectors  contra  
el  foc.	
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Conclusió:	
Són  uns  pisos  amb  unes  bones  mides,  molt  amples  per  a  quatre  persones.  Els  
balcons  donen  molta  qualitat  a  l’espai,  obtenint  uns  salons  que  poden  ser  
terrassa.	
S’hauria  de  veure  com  es  resol  les  visuals  quan  al  balcó  hi  ha  una  finestra  que  
dona  al  bany  (però  és  fàcil  d’arreglar).	
L’escala  sembla  molt  compartimentada  (segurament  per  normativa).	
Per  últim,  la  orientació  sembla  bastant  aleatòria,  I  que  s’ha  primat  la  composició  
del  conjunt  d’edificis  a  la  bona  posició  de  l’edifici.  (sinó,  tots  estarien  igual).	
	


